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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie ekoinnowacji – tworzenia miejsc pracy i generowania wzrostu dzięki polityce 
ochrony środowiska

(2012/2294 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020 – strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Innowacja na rzecz zrównoważonej 
przyszłości – Plan działania w zakresie ekoinnowacji (Eco-AP)” COM(2011)0899),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Projekt przewodni strategii Europa 
2020. Unia innowacji” (COM(2010)0546),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa efektywnie korzystająca z 
zasobów – inicjatywa przewodnia strategii »Europa 2020«” (COM(2011)0021),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Stymulowanie technologii w kierunku 
zrównoważonego rozwoju: Plan Działań Unii Europejskiej w zakresie technologii 
środowiskowych” (COM(2004)0038),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Strategiczna wizja w zakresie norm 
europejskich – Postęp w celu poprawy i przyspieszenia zrównoważonego wzrostu 
gospodarki europejskiej do roku 2020” (COM(2011)0311),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Rio+20: w kierunku gospodarki 
ekologicznej i lepszego zarządzania” (COM(2011)0363),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Plan działania prowadzący do przejścia 
na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” (COM(2011)0112),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Program na rzecz nowych umiejętności 
i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie” (COM(2010)0682),

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia ustanawiającego „Horyzont 
2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) 
(COM(2011)0809),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Horyzont 2020” – program ramowy w 
zakresie badań naukowych i innowacji (COM(2011)0808),

– uwzględniając białą księgę Komisji zatytułowaną „Adaptacja do zmian klimatu –
europejskie ramy działania” (COM(2009)0147),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji „Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne 
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ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji” 
(COM(2011)0048),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie europejskiego 
partnerstwa na rzecz innowacji w ramach sztandarowej inicjatywy – Unia innowacji1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia 
wspólnego stanowiska UE na konferencję ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju 
(szczyt Rio +20)3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania 
prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie innowacyjnych metod 
finansowania na szczeblu globalnym i europejskim5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania 
w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej6,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady ustanawiającej program 
szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020) (COM(2011)0811),

– uwzględniając wniosek Komisji w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie ustanowienia Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) 
(COM(2011)0874),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie Unii innowacji: 
przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie komunikatu „W 
kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu”8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zwiększania 
potencjału zatrudnienia w nowych zrównoważonych sektorach gospodarki9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2012 r. w sprawie roli kobiet w 
                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0398.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0223.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0430.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0086.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0080.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0236.
8 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0260.
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0299.
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gospodarce ekologicznej1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie białej księgi Komisji 
zatytułowanej „Adaptacja do zmian klimatu – europejskie ramy działania”2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zielonej księgi 
Komisji zatytułowanej „Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne 
dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji”3,

– uwzględniając sprawozdanie z badania Eurobarometr Flash 315: Podejście europejskich 
przedsiębiorców do ekoinnowacji, marzec 2011,

– uwzględniając raport opublikowany w 2008 r. w ramach Inicjatywy na rzecz zielonych 
miejsc pracy podjętej przez UNEP, MOP, IOE i ICTU zatytułowany „Zielone miejsca 
pracy: ku godnej pracy w zrównoważonym, niskoemisyjnym świecie”,

– uwzględniając sprawozdanie Greenpeace i Europejskiej Rady ds. Odnawialnych Źródeł 
Energii (EREC) z 2009 r. zatytułowane „Praca na rzecz klimatu: odnawialna energia 
i rewolucja w zakresie ekologicznych miejsc pracy”,

– uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) 
i Agencji Rozwoju Społecznego (SDA) z 2007 r. zatytułowane „Zmiany klimatu 
i zatrudnienie: wpływ zmian klimatu i środków w zakresie redukcji emisji CO2
na zatrudnienie w UE-25 do 2030 r.”,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że czyste i zdrowe środowisko naturalne jest warunkiem koniecznym 
do utrzymania dobrobytu oraz wysokiego poziomu życia w Europie, ale również stanowi 
siłę oraz konkurencyjność gospodarki; 

B. mając na uwadze, że skala kryzysu daje niepowtarzalną i historyczną szansę na 
transformację gospodarki, wyznaczając drogę do prawdziwie zrównoważonego oraz 
społecznie sprawiedliwego długoterminowego rozwoju; 

C. mając na uwadze, że rozwój zielonej technologii w ostatnich latach udowodnił, że 
inwestowanie w rozwój ekologiczny nie jest kosztowne, a daje ogromne możliwości 
gospodarcze; mając na uwadze, że chociaż prawie każdy sektor poniósł duże straty w 
wyniku recesji, pomimo odnotowania spadku wzrostu sektor ekologiczny nadal znajduje 
się w fazie wzrostu;

D. mając na uwadze, że konieczna jest zmiana obecnej gospodarki, która wymaga 
                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0321.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0154.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0401.
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angażowania znacznych zasobów na gospodarkę zasobooszczędną, poprzez 
przekształcenie istniejącego przemysłu w przemysł ekologiczny o wysokiej wartości 
dodanej, który zapewnia miejsca pracy, jednocześnie chroniąc środowisko naturalne; 

E. mając na uwadze, że przyjazne środowisku rozwiązania zachęcą do wprowadzenia 
zawansowanej technicznie produkcji i usług, zwiększą konkurencyjność Europy oraz 
stworzą nowe miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji; 

F. mając na uwadze, że poprzez wsparcie nowych procesów służących uzdrowieniu 
procesów produkcyjnych, nowych metod zarządzania oraz nowych technologii, a także 
nowych usług zmierzających do tworzenia bardziej ekologicznych przedsiębiorstw, 
ekoinnowacja ma pomóc Europie wykorzystać większość szans przy rozwiązywaniu 
bieżących problemów; 

G. mając na uwadze, że Europa jest leaderem w dziedzinie rozwoju nowych technologii; 
mając na uwadze, że istnieją liczne bariery związane z rozwojem oraz szerszym 
wykorzystaniem technologii ekologicznych, takich jak blokada istniejących technologii, 
sygnały cenowe zmierzające do faworyzowania mniej ekologicznych rozwiązań, trudny 
dostęp do finansowania oraz niska świadomość konsumentów; mając na uwadze, że 
wyzwaniem jest polepszenie ogólnego poziomu ekologiczności produktów w ciągu całego 
cyklu życia, zwiększenie popytu na lepsze produkty i technologie produkcji oraz pomoc 
konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów;

H. mając na uwadze, że przemysł ekologiczny już dziś tworzy 3,4 mln miejsc pracy i 
generuje roczne obroty szacowane na 319 mld EUR; mając na uwadze, że w wielu 
krajach, sektor zielonej technologii już jest lub wkrótce będzie największym pracodawcą; 

I. mając na uwadze, że ranking ekoinnowacji 2010 (Eco-IS) wskazuje na korzystne wyniki 
w dziedzinie ekoinnowacji w kilku państwach członkowskich, ale mimo tego nie ma 
obecnie w UE państwa lub grupy państw, które mogłyby posłużyć jako model dla 
wyników w dziedzinie ekoinnowacji w UE; 

J. mając na uwadze, że sprawozdanie z 2011 r. z badania Eurobarometr Flash 315: Podejście 
europejskich przedsiębiorców do ekoinnowacji wskazuje, że MŚP stoją w obliczu wzrostu 
kosztów materiałów, chociaż większość z nich wprowadziła nowe lub w znaczącym 
stopniu poprawiła ekoinnowacyjne procesy lub metody produkcyjne w celu obniżenia 
kosztów materiałów, a także stoją przed problemem niewystarczającego dostępu do 
istniejących dotacji i zachęt podatkowych oraz niepewnego popytu rynkowego; 

K. mając na uwadze, że ekoinnowacje stanowią kluczowy wymóg dla monitorowania i oceny 
wyników oraz postępu państw członkowskich UE na drodze do inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju w Europie, jednak dostępność danych na temat ekoinnowacji 
jest ograniczona, a ich jakość znacznie różni się w zależności od wskaźnika; 

L. mając na uwadze, że decydenci oraz inne zainteresowane stronny mają różne wyobrażenie 
na temat tego, czym jest ekoinnowacja i jaki powinien być jej cel; 

M. mając na uwadze, że stosuje się różne kryteria oceny w przypadku definicji 
„inteligentnych zielonych miejsc pracy” (np. w ramach definicji MOP, UNEP,
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Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), OECD lub 
Eurostatu), co może doprowadzić do rozbieżności w statystykach dotyczących zielonych 
miejsc pracy oraz rozwoju; 

N. mając na uwadze, że nowy program UE „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i 
innowacji na lata 2014–2020 stanowi instrument finansowy służący wdrożeniu Unii 
innowacji; mając na uwadze, że w następnych wieloletnich ramach finansowych (WRF 
2014–2020) inicjatywa ekoinnowacji ujęta zostanie również w programie LIFE (Program 
działań na rzecz środowiska i klimatu 2014–2020);

Ogólna polityka dotycząca zapewnienia inteligentnego, zrównoważonego rozwoju oraz 
tworzenia miejsc pracy

1. wzywa Komisję do kontynuowania prac związanych z ogólnounijną wizją ekoinnowacji 
w kontekście przejścia na gospodarkę zasobooszczędną, gospodarkę niskoemisyjną, ale 
również do skoncentrowania się na konkretnych celach, obszarach priorytetowych oraz 
kamieniach milowych; 

2. wzywa Komisję do opracowania europejskiej strategii na rzecz dopasowania umiejętności 
pracowników do potrzeb sektora zielonej technologii, uwzględniając różne podsektory 
oraz ich potrzeby w zakresie wykwalifikowanych pracowników, oraz tworząc 
ogólnounijną bazę danych zawierającą informacje potrzebne przy oferowaniu miejsc 
pracy wymagających wysokich kwalifikacji; 

3. uważa, że innowacyjne przedsiębiorstwa europejskie potrzebują nie tylko dotacji, lecz 
również lepszego prawodawstwa, lepszego dostępu do bazy naukowej oraz lepszego i 
bardziej różnorodnego dostępu do funduszy, od grantów po kredyty i inwestycje 
kapitałowe; wzywa zatem państwa członkowskie oraz Komisję do stworzenia 
odpowiednich warunków na poziomie krajowym oraz europejskim; 

4. podkreśla, że tworzenie miejsc pracy w ramach zielonej technologii nie powinno 
ograniczać się do produkcji energii odnawialnej, zwiększania efektywności energetycznej 
oraz sektora transportu, gdyż ekologiczny wzrost gospodarczy stanowi szansę dla 
wszystkich sektorów, a zatem należy zbadać możliwości rozwoju oraz zwiększyć 
świadomość konsumentów odnośnie do znaczenia kupowania ekologicznych produktów;

5. uważa, że nowa zrównoważona gospodarka Unii Europejskiej musi zapewniać 
zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny; wzywa do realizacji ambitnej, 
zrównoważonej polityki przemysłowej, z naciskiem na wydajność zasobów; podkreśla, że 
ekologiczna gospodarka powinna dawać perspektywę opłacalnego zatrudnienia na 
dobrych warunkach, koncentrując się na ochronie środowiska naturalnego; 

6. z zadowoleniem przyjmuje istniejące programy uniwersyteckie lub programy szkoleń 
zawodowych skupiające się na zrównoważeniu ekologicznym, gospodarczym i 
społecznym, oraz podkreśla, że pojawiły się nowe potrzeby edukacyjne, które muszą 
zostać spełnione odnośnie do stworzenia zrównoważonych miejsc pracy; 

Pojęcie ekoinnowacji
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7. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji zatytułowany „Innowacja na rzecz 
zrównoważonej przyszłości – Plan działania w zakresie ekoinnowacji (Eco-AP)” 
COM(2011)0899);

8. podkreśla szeroki zakres pojęcia ekoinnowacji, które definiowane jest jako dowolna forma 
innowacji zmierzająca do zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczanie wpływu na 
środowisko lub bardziej wydajne i odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów; 

9. wzywa Komisję do przedstawienia różnych wyobrażeń na temat ekoinnowacji oraz 
związanych z nią wyzwań, oraz do osiągnięcia porozumienia w sprawie różnych 
możliwości strategicznych, jakie ekoinnowacja może dać w przyszłości;

10. uważa, że definicja Eurostatu „zielonych miejsc pracy” (w sektorze ekologicznych 
towarów i usług), zgodnie z którą, na przykład, „zielone” technologie oraz produkty 
muszą mieć za swój główny cel ochronę środowiska lub zarządzanie zasobami, aby mogły 
służyć uniknięciu rozbieżności w statystykach, uważa jednak, że konieczne jest dalsze 
opracowanie ogólnounijnej jednolitej definicji zielonych miejsc pracy i rozwoju, która, na 
przykład, obejmowałaby również sektor transportu publicznego;

11. zwraca uwagę na niewykorzystany, a korzystny dla środowiska potencjał ekoinnowacji, 
od których oczekuje się, że przyczynią się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, 
m.in. poprzez zwiększone wykorzystanie materiałów uzyskanych z recyklingu, produkcję 
wyrobów wysokiej jakości przy mniejszym wpływie na środowisko oraz ułatwienie 
stosowania bardziej przyjaznych środowisku procesów produkcyjnych i usług; podkreśla 
potrzebę ukierunkowania działań na „wąskie gardła” i bariery stanowiące przeszkody w 
komercjalizacji ekoinnowacji oraz umiędzynaradawianiu powstających dzięki niej 
produktów i usług; 

12. wzywa Komisję do opracowania systematycznego podejścia do polityki ekoinnowacji, 
przy odpowiednich warunkach ramowych umożliwiających równe warunki działania dla 
ekoinnowacji w przedsiębiorstwach oraz infrastrukturze pozwalającej przedsiębiorstwom i 
konsumentom na dokonywanie zrównoważonych wyborów; 

Unia Europejska, państwa członkowskie i regiony 

13. zważywszy, że ekoinnowacja jest obszarem polityki przekrojowej, którego nie może 
samodzielnie zablokować żadne ministerstwo lub agencja, wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zachęcania do nawiązywania współpracy między ministerstwami oraz na 
poziomie polityki, oraz do monitorowania regularnego wdrażania stosownych polityk; 

14. wzywa wszystkie kluczowe podmioty do wspólnej pracy na rzecz rozwoju, innowacji i 
miejsc pracy w każdym sektorze, a także do korzystania z istniejących instrumentów, tj.: 
platform technologicznych, zespołów ekspertów ds. umiejętności, wspólnych inicjatyw 
technologicznych, rynków pionierskich, klastrów i grup przemysłowych wysokiego 
szczebla; 

15. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do opracowania nowego prawodawstwa oraz 
wzmocnienia istniejącego prawodawstwa w dziedzinie rozwoju oraz korzystania z energii 
odnawialnej, a także zwiększenia efektywności energetycznej, przy zapewnieniu 
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pewności prawa oraz równych warunków działania, a także zwiększeniu inwestycji 
publicznych i prywatnych;

16. wzywa państwa członkowskie do poprawy koordynacji takiej polityki, w szczególności do 
wsparcia regionalnych partnerstw na rzecz rozwoju, innowacji i miejsc pracy, jak również 
inicjatyw transgranicznych;

17. wzywa Komisję do zapewnienia platformy umożliwiającej państwom członkowskim 
koordynację wysiłków podejmowanych w celu stworzenia nowych zrównoważonych 
miejsc pracy i rozwoju; 

18. wzywa państwa członkowskie do wymiany doświadczenia i najlepszych praktyk w 
dziedzinie możliwości zatrudnienia przy prowadzeniu działań związanych z 
gospodarczym, społecznym i środowiskowym wpływem zmiany klimatu; 

19. zaleca przyjęcie przez władze regionalne strategii rozwoju zgodnych z celami strategii UE 
2020, w celu stworzenia nowych miejsc pracy w zrównoważonej gospodarce; 

20. jest zdania, że istniejące oraz proponowane prawodawstwo UE dotyczące ochrony 
środowiska daje duże możliwości w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy w obszarach 
takich jak powietrze, gleba i woda, energia, usługi publiczne, rolnictwo transport, 
leśnictwo i zarządzanie środowiskiem, oraz wzywa państwa członkowskie do wdrożenia 
takiego prawodawstwa; 

21. wzywa do stworzenia ściślejszych powiązań podstawowych badań naukowych i 
innowacyjności przemysłu oraz innowacyjności i procesu wytwarzania; nalega, aby 
Komisja rozpoczęła badania naukowe/konsultacje odnośnie do ekoinnowacji dla każdego 
z państw członkowskich; 

Finansowanie ekoinnowacji

22. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do wyeliminowania w perspektywie 
średnioterminowej wszystkich dotacji i wsparcia finansowego dla paliw kopalnych oraz 
polityki niezrównoważonej pod względem środowiskowym;

23. z zadowoleniem przyjmuje możliwości finansowania ekoinnowacji w ramach programów 
COSME, „Horyzont 2020” i LIFE;

24. wzywa Komisję do wdrożenia niezbędnych instrumentów oraz przeznaczenia 
wystarczającej ilości zasobów budżetowych w celu zapewnienia łatwego przejścia
pomiędzy Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz 
„Horyzont 2020” odnośnie do ekoinnowacji;

25. zauważa, że chociaż obecne obszary priorytetowe zaproszeń do składania wniosków CIP 
Ekoinnowacje 2012 ograniczają się do kilku dziedzin, to jednak inicjatywa ekoinnowacji 
jest programem przekrojowym, wspierającym ekoinnowacyjne projekty w różnych 
sektorach; w związku z tym ponownie zaznacza, że wszystkie sektory i rodzaje 
działalności gospodarczej powinny kwalifikować się do finansowania; 
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26. zachęca Komisję, szczególnie, do planowania jasno określonych, ukierunkowanych i 
wzmocnionych zasobów projektów powielania rynkowego, kapitału wysokiego ryzyka, 
tworzenia sieci kontaktów oraz umiędzynarodowienia na rzecz ekoinnowacji oraz ich 
komercjalizacji w UE przez MŚP, możliwie przy wykorzystaniu budżetów 
wyodrębnionych dla ekoinnowacji, jako minimalna gwarancja;

27. uważa, że skoro nowe modele biznesowe zaczynają wprowadzać zmiany do tradycyjnego 
łańcuch dostaw, to możliwość uwzględnienia globalizacji oraz jej skutków na gospodarkę 
UE oraz łańcuchy dostaw w kolejnym okresie finansowania powinny zostać lepiej 
odzwierciedlone w priorytetach dla Inicjatywy ekoinnowacji; 

28. podkreśla, że zwiększeniu środków musi towarzyszyć uproszczenie procedur 
finansowania;

29. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W czasach kryzysu gospodarczego, wysokich stop bezrobocia, wysokich cen energii, 
niewielkiej ilości surowców oraz zależności od importu, stworzenie zrównoważonych miejsc 
pracy oraz rozwój gospodarczy są istotne dla zabezpieczenia spójności społecznej. Innowacja 
jest jednym z kluczy do realizacji tego celu i dlatego należy ją promować. Jedną z dróg 
stanowi ekoinnowacja, która jest pojęciem łączącym ochronę środowiska naturalnego z 
rozwojem, konkurencyjnością oraz tworzeniem miejsc pracy. 

Przyjazne środowisku innowacje są istotne, na przykład, dla zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, korzystania z zasobów, takich jak woda oraz surowce w sposób bardziej 
wydajny, zwiększenia wykorzystania materiałów uzyskanych z recyklingu oraz produkcji 
wyrobów wysokiej jakości przy mniejszym wpływie na środowisko, jak również dla 
stworzenia bardziej przyjaznych środowisku procesów produkcyjnych i usług. 

Ekoinnowacja może oznaczać różne rzeczy – nowy filtr do wody do oczyszczania ścieków, 
cieńszą i mocniejszą stal do zmniejszenia ilości odpadów lub model biznesowy zajmujący się 
sprzedażą usług naprawczych zamiast produktów. Do przykładów ekoinnowacji zaliczyć 
można również projekty promujące jazdę rowerem oraz wspólne użytkowanie jednego 
samochodu realizowane w wielu miastach europejskich, jak na przykład projekt Villo Velo w 
Brukseli (Belgia). 

Stan aktualny i przyszłe wyzwania

Obecnie Komisja promuje ekoinnowację poprzez prezentację oraz projekty powielania 
rynkowego, rynkowe instrumenty finansowe oraz partnerstwo publiczno-prawne (PPP) na 
podstawie Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Instrumenty te 
zostały również zawarte w propozycji „Horyzont 2020” w celu zapewnienia ciągłości 
pomiędzy programem CIP a „Horyzont 2020”. Z logicznego punktu widzenia, środki 
ukierunkowane na politykę ekoinnowacji powinny zostać zawarte w instrumentach 
finansowych kapitałowych i dłużnych w ramach celu „Dostęp do finansowania ryzyka” 
programu „Horyzont 2020”.

Pierwsze zaproszenie do składania wniosków w zakresie projektów ekoinnowacji Komisja 
ogłosiła w 2008 r. Obecne obszary priorytetowe konkursu Ekoinnowacje 2012 obejmują 
następujące dziedziny: recykling materiałów, zrównoważone produkty budowlane, sektor 
napojów i żywności, sektor wodny i zielone przedsiębiorstwa. W odniesieniu do zbliżających 
się zaproszeń do składania wniosków należy wziąć pod uwagę rozszerzenie zakresów na 
wszystkie sektory oraz obszary działalności gospodarczej. 

Rozwój zielonej technologii w ostatnich latach pokazał, że inwestowanie w rozwój 
ekologiczny daje ogromne możliwości gospodarcze. Podczas gdy prawie każdy sektor poniósł 
duże straty w wyniku recesji, sektor ekologiczny pomimo odnotowania spadku wzrostu nadal 
znajduje się w fazie wzrostu. Europejski przemysł ekologiczny generuje roczne obroty 
szacowane na 319 mld EUR (2,5% PKB UE) i tworzy obecnie 3,4 mln miejsc pracy. W latach 
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2004–2008 w tym obszarze powstało około 600 000 dodatkowych miejsc pracy. Roczna stopa 
wzrostu zatrudnienia we wszystkich podsektorach w latach 2000–2008 wynosiła ok. 7%. Unia 
Europejska jest silnym graczem w procesie ekoinnowacji generując 30% globalnego obrotu 
oraz mając 50% globalnego udziału w gospodarce wodnej i gospodarowaniu odpadami. 

W ostatnich latach zostało stworzonych około miliona nowych zielonych miejsc pracy, a w 
wielu państwach zielona technologia (zwana również czystą technologią) już stanowi jednego 
z największych pracodawców w ramach gospodarki europejskiej. Oczekuje się, że do 2020 r. 
globalny obrót w sektorze zielonej technologii podwoi się osiągając wysokość 3 100 mld 
EUR. W Niemczech sektor ten zapewnia 8% wkładu w PKB, i oczekuje się, że do 2020 r. 
wkład ten wzrośnie do 14%. W Austrii, na przykład, w sektorze zielonych miejsc pracy 
zatrudnionych jest 4,8% wszystkich pracowników, a wartość ta, pomimo kryzysu 
gospodarczego, wzrosła między rokiem 2010 a 2011 o 0,6%. 

W przedmiocie zielonych miejsc pracy i rozwoju istnieje szereg rozbieżnych interpretacji 
funkcjonujących w UE. Zielone miejsca pracy były uważane za związane z ochroną 
różnorodności biologicznej i środowiska naturalnego; obecnie obejmują inne obszary, takie 
jak technologie niskoemisyjne, efektywność energetyczna oraz finansowanie ograniczania 
emisji dwutlenku węgla. Termin „zielone miejsca pracy” używany jest w różnych kontekstach 
i służy różnym celom. Może to prowadzić do rozbieżności w statystykach dotyczących 
rozwoju ekologicznego. Komisja Europejska stosuje szerszą definicję niż EUROSTAT, 
zgodnie z którą podstawowym celem „zielonych” technologii i produktów musi być ochrona 
środowiska naturalnego lub zarządzanie zasobami. W związku z powyższym, aby uniknąć 
wprowadzających w błąd statystyk na temat zielonych miejsc pracy i rozwoju, należy 
opracować jasno sformułowaną oraz bardziej ograniczoną ogólnounijną definicję zielonych 
miejsc pracy i rozwoju. Pierwszym krokiem w kierunku stworzenia jaśniejszej i ulepszonej 
definicji byłoby włączenie transportu publicznego w definicję sektora ekologicznych towarów 
i usług). Ulepszona definicja powinna również obejmować niektóre minimalne standardy 
dotyczące warunków pracy. Ponadto w celu zapewnienia istotnych danych należy obliczyć, 
jaki wpływ na zatrudnienie netto będzie miało stworzenie zielonych miejsc pracy i rozwój.

Co więcej, poprzez wspieranie nowych procesów, technologii i usług, które czynią 
działalność bardziej zrównoważoną oraz przyczyniają się do stworzenia nowych zielonych 
miejsc pracy, ustawodawca europejski oraz państwa członkowskie i spółki powinni pamiętać, 
że ekoinnowacja nie polega na tworzeniu zielonych miejsc pracy za wszelką cenę. Społecznie 
stabilne i sprawiedliwe warunki pracy, jak i kwestie dotyczące zrównoważenia 
ekologicznego, gospodarczego i społecznego powinny zawsze stanowić zasady przewodnie.  

Finansowanie ekoinnowacji

Unia Europejska opracowała szereg instrumentów, które koncentrują się na ekoinnowacji i 
przedsiębiorczości.  W ramach unijnego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności
i innowacji (CIP) na promocję ekoinnowacji przeznaczone zostały 433 miliony EUR. Obecnie 
istnieją również możliwości finansowania dla ekologicznych usług i technologii w ramach 
unijnego programu finansowania LIFE+, który współfinansuje projekty przyczyniające się do 
rozwoju oraz prezentowania podejścia do polityki innowacji, technologii, metod i 
instrumentów, adresowane głównie do sektora publicznego. Blisko 200 milionów EUR 
przeznaczonych jest obecnie na wsparcie projektów powielania rynkowego odnośnie do
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ekoinnowacji, docierając do sektora przedsiębiorstw.

Nowy program UE „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–
2020 stanowi instrument finansowy służący wdrożeniu Unii innowacji. W następnych 
wieloletnich ramach finansowych (WRF 2014–2020) inicjatywa ekoinnowacji ujęta zostanie 
również w programie LIFE (Program działań na rzecz środowiska i klimatu 2014–2020) w 
zakresie, w jakim nie pokrywa się z programem „Horyzont 2020”. 


